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Høring om Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2022 (TFO 2022).  
 
Det vises til Olje- og energidirektoratets (OED) sitt brev datert 17. mars 2022 med referanse 
22/536 angående tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022. Gjennom TFO-
konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk 
kontinentalsokkel.  
 
TFO-ordningen 
 
OED ønsker kun innspill på om det har kommet ny og vesentlig informasjon av betydning  
for de aktuelle områdene etter at de relevante forvaltningsplanene ble behandlet. Det vises i 
denne sammenheng til Stortingsmelding nr. 20 (2019-2020, forvaltningsplanen). I tillegg 
henvises det til at "Regjeringen vil komme tilbake til hvordan Hurdalsplattformens formulering 
om at klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-runder vil bli fulgt opp for runder etter 
årets runde."  
 
TFO 2022 

I TFO  2022 foreslår Olje- og energidepartementet å utvide området ut fra petroleumsfaglige 
vurderinger med blokkene: 7426/10,11,12; 7326/1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12; 7327/7,8,9,10,11,12; 
7328/7,8,9,10,11,12; 7331/1,2,3,5 og 6. 

Havforskningsinstituttet har vurdert de nye blokkene inkludert i TFO 2022 basert på det 
aktuelle kunnskapsgrunnlaget. For oppdatert informasjon om fordeling og transport av 
kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver og yngel og ungfisk i Nordsjøen, 
Norskehavet og Barentshavet viser Havforskningsinstituttet til de offisielle gytekartene som 
årlig oppdateres og finnes på http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html. Fisk i tidlige 
livsstadier er vurdert som viktige marine ressurser spesielt sårbare for oljeforurensning.  
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Havforskningsinstituttet mener det er viktig å ta hensyn til bunnhabitatene i alle områder som 
åpnes for leting og produksjon av olje og gass. I dette inngår kartlegging av bunnhabitatenes 
sårbarhet i forkant av lete- og utbyggingsaktiviteter, bruk av best mulig teknologi for å begrense 
fysiske skadevirkninger, minimering av utslipp av olje og kjemikalier, og fremskaffelse av 
dokumentasjon av eventuelle skadevirkninger. 
 
Blokkene 7331/1,2,3,5 og 6 overlapper med det foreslåtte SVO BH7 i rapporten "Særlig 
verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder -Miljøverdi" (Rapport fra 
havforskningen 2021/26) utarbeidet på oppdrag fra Faglig forum for norske havområder. 
Havforskningsinstituttet fraråder at det åpnes for olje/gassaktivitet i SVO områder, og anbefaler 
derfor å ikke åpne de nevnte blokkene. 
 

Konklusjon 
 
Utredninger av petroleumsaktivitet på norsk sokkel har hittil ikke inkludert helhetlige 
vurderinger av konsekvenser av samlet feltutbygging på det globale klima og miljø.  
Havforskningsinstituttet anbefaler at vurderinger av samlet påvirkning gjøres snarest. Blokkene 
7331/1,2,3,5 og 6 foreslått åpnet overlapper med SVO BH7 og anbefales å ikke åpnes.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Geir HUSE       Henning WEHDE 
Forskningsdirektør     Programleder 
        
 
 
Kopi:  

 
 

 


